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 اهلل وبرـاته ةافسالم ظؾقؽم ورمح

 

أكت  ةافؼـا حابب إن أكت تشسك ذم ةافبداي فؽن ذم (إديان ةؿص)ؾقديو  ذم ةـؽؿل رد ظذ إؾؽار ادوجودش

 ةضغط ظذ ظالماضغط ظذ افزر إمحر وا ة,افؼـا مشسـغ ذم ش% من ادشاهدين م77 ؛كا مش مشسؽافبً 

 ة.بحؾؼاتـا افؼادم ةدمقؾك ـل اإلصعارات اجلديداجلرس ظشان 

 .أمتـى افسـقز ةإمهق ةؽاي هذا افػقديو حاجات ذم هـتؽؾم ظؾقفا ذم احلاجات افع

وفؽن افبؼ هم  ؛مل ختؾق افبؼ ةهلأ ,ظؿؾفا فتػسر افؽون حوفه يـائن بؼ ةافدين ؾؽر" :هـا ادؾحد بقؼول

بل ما تتوفد مش ــت ؾقه ؿ ؾغ بعد ما أموت كػس ادؽان افع روحشئؾتفم هٕ ةإجابإلجياد  ةهلمن خؾؼوا أ

ظؾؿك بحجم افؽون خمؾقاك تصدق إن  ةأكت ظايز حتس إكك ممقز ؿؾ ,ت حوفكافؽائـا يـباؿ ؛هتؽون موجود

افؽون  ,ةايٓ هن قستؿر بعدك إػ ماحـان موجود ؿبؾك و, افؽون مش موجود ظشاكك ,افؽون خمؾوق ظشاكك

ؽن افعؾم يؼسب ف ؛ٓ أحد يعرف ؟ضقب ـقف جاء افؽون .وجود افؽون وجودك مش أكت افسبب ذم بب ذمش

مش هتؽون  ة,مش هتؽون معجز ,مش هتؽون افدين ةفؽن اإلجاب ؛يوم هـعرف وذم ةـل يوم من اإلجاب

  ."هتؽون أظظم من ذفك بؽثر ةاإلجاب ة,أهل

من أين  :فوهالـل افبؼ بقس افع ةافوجودي ةإشئؾ ةظن إجاب هذا افػقديو بـتؽؾم ذم يحـا بـتؽؾم ؾقه افوؿتا افع

 يوفؽـ ؛جئت ٓ أظؾم من أين" :ا إليؾقا أبو مايضافشعر ادشفور جدً  ؟,وإػ أين كذهب ؟وداذا كحن هـا ؟جئـا

حـا موجودين أكا معرؾش جقت ا ةدريأال فهو ا افع ,(يهامش ظارف ) "...ا ؾؿشقتضريؼً  يأتقت أبرصت ؿدام

 ةحـا ظـدكا أشئؾاإن  :يه ةافـؼطه ادفؿ .روح ؾغ بعد ما أموتلفقه وٓ أظرف همـغ وٓ أظرف موجود 

 ,ةم ظن إن ؾقه أـثر من مصدر فؾؿعرؾوبـتؽؾ ,من أين جئـا وداذا كحن هـا وإػ أين كذهب بعد ادوت ةوجودي
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 أهم ملعااف فو هـؼول إن أن ذم ة,افوجودي ةإجابات هلذه إشئؾ ةمن هذه ادصادر ادعرؾق يكحاول كستؼ

يه اؾؿـا بتع ةافؽتب ادؼدش ,ةافديـق ةعرؾاد ,افدين ؛إديانومقدان  ي,مها افعؾم افتجريب :غقمصدرين معرؾ

  ة.افوجودي ةـنجابات هلذه إشئؾ

 ةهذه إشئؾ ةظذ إجاب ةادساظد أو ذم ةاإلجاب ذم يحدود افعؾم افتجريب :ةإمهق ةؽاي ء ذميشأن شـتؽؾم ظن 

 مش إن أكا ظايز أحس ةافػؽر ٓ ؛دا هـا بقتؽؾم ظن أكت ظايز حتس إكك ممقز ةمفؿ ةقه كؼطؾ ,افؽزى ةافوجودي

ظذ وجه هذا  ةقـل افؽائـات احل يا أكه ممقز ظن باؿيشعر ؿطعً  ةبافرضور يإن ـل ـائن بؼ ةافػؽر ,إن أكا ممقز

ن اإلكسان من هذا افؽوـب من واؿع متؽّ  ةمن كػسه وبافرضور ةيعرؾه اإلكسان بافرضور يهدا أمر بد ,افؽوـب

 ةفؽل افؽائـات احلق ةاإلكسان ظذ ـوـب إرض بادؼاركظايشه  افواؿع افع ,وتسخر ـل ما ؾقه خلدمته

وهو  ةهو يشعر بافرضور دا -مش ظايز يشعر- ةـوـب إرض اإلكسان يشعر بافرضورظذ  ةإخرى ادوجود

ـل ما ظذ  اأكه شقد هذا افؽوـب وأكه بقؼدر يعؿل ظذ هذا افؽوـب ـل ما يريد وأن تؼريبً  ةيعؾم بافرضور

 ةوإن ـل افؽائـات احلق ,أشفل وأؾضل ةه وفرؾاهقته وظشان يؼدر يعقش حقاافؽوـب بقؼدر يستػقد مـه خلدمت

هو يستطقع أن يتخؾص مـفا أو يؼتؾفا أو يـترص ظؾقفا بػضل ظؼؾه  ؛إخرى ظذ وجه إرض ـائـات دوكه

 ةـل دا اإلكسان بقشعره بافرضور؛ وتػوؿه افـػيس ,يا تػوؿه اجلسدوأيًض  -يافذهـ تػوؿه افعؼع-وبػضل ذـائه 

رض إخرى ظذ وجه إ ةحـا ممقزين ظن ـل افؽائـات احلقاإن  ةحـا ظارؾغ بافرضوراما يـػع كتغاؾل ظن هذا 

  ة.أول كؼط يدا واؿع بـعقشه د يمن حقاتـا ظذ هذا افؽوـب دا مش صعور زائف وٓ متـ

وداذا  ؟من أين جئـا ة:وجودي ةأشئؾ 3حـا ظـدكا ايه اهـجاوب ظـفا فؽن أكا حابب أوضح  بؼى ةء افتاكقإجزا

افعؾم  ةما مدى ؿدر ,وإديان يافعؾم افتجريب : ـبارغظـدكا جمافغ معرؾق ,؟وإػ أين كذهب ؟كحن هـا

ـقف جاء افؽون " :بقؼول (رشيف)دا  :ةإمهق ةؽاي ذم ةؾقه كؼط يافوؿت ةظذ هذه إشئؾ ةظذ اإلجاب يافتجريب

ن ادػروض إن ٕ ؛يهامدرك أكت بتؼول  شمعـاه إن أكت مدا  ,باضل دا صػر ظافشامل دا هراء ؛"ٓ أحد يعرف
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ته ـان ظدم وبعدين بتؼول إن افؽون بداي يفعظقم( بتػرس ـقف جاء افؽون وإن هكػجار ا)آ جافبج باك ةكظري

ماترو خبطوا مع  يبعدين بدأت تتؽون اداترو وإكتو ,كػجار وبعدين افؽون بدأ يزدء وآيافتؿدد ادػاج

كت كػجرت وـوّ اوبعدين افـجوم  ,ن افـجومبعض وبعدين بدأت تتؽون افذرات وبعدين افذرات بدأت تؽوّ 

كػجار آ ؾبافتايل ؛وبعدين ادجرات وهؽذا ةبدأت بؼى تـشل ادجؿوظات افشؿسق وبعدين ,ادزيد من افذرات

افعؾم ما يعرؾوا أو ما يعرف  افسمال افع .ـػع تؼول ٓ أحد يعرفافعظقم ـؾه بقتؽؾم ظن ـقف جاء افؽون ؾام ي

 ٓ يستطقع أن خيسق هذا يدا خط أمحر افعؾم افتجريب ,ا يعرفافعؾم م ؟ما هو شبب وجود افؽون :يؼول بقه

-؟ ما كؼدر كعرف فؽون إػ افوجودـان موجود ؿبل افؽون أتى با يه افعاحاجز ما ؿبل وجود افؽون  ؛احلاجز

ن افعؾم بقساظدكا ٓ يستطقع فؽ ةمزهـ ةفـا إجاب يؼدم ييعـ ؛ا ما يؼدر يعرفا وؿطعً يؼقـً -افعؾم ما يؼدر يعرف

 (؛حلدوث افؽون يؽون هـاك شبببد  إن بام أن افؽون حادث ؾال) :حـا بـؼولا ؟بؼى يإزا ة,ل  فإلجابفؾوصو

ء ـل يش (,ء حادث فه شبب حلدوثهـل يش) :ؿائم ظؾقهـؾه  يافعؾم افتجريب افع ؛عروفاد ةؿاكون افسببق

ء ما يش ,مل يؽن هو دا احلدوث ـان بعد أن, ا مل يؽن فه وجودـان ظدمً , كه ـان بعد أن مل يؽنأبؿعـى  ؛حادث

ـل - ء حادث فه شبب حلدوثهاحلدوث ـل يش ,مؽـتش حصؾت وبعد ـدا حصؾت ةـان موجود أو حاج

  ة.قات وافبدهيقات إوفقمن افؼطع ياحلدوث ٓ حيدث بال شبب د  -ءيش

يبؼى فن كستطقع أن  ةإوفق ةوافبدهيقات افعؼؾق ةم بافؼواكغ ادـطؼقحـا ما هـسؾّ اء فو كتػق ظذ يش ٓزموبعدين 

 .ةحاج يما هقوصؾـا ٕ وبافتايل ةؿقؿ يوفقس فه أ ةؾائد يء ويبؼى اجلدل وافـؼاش فقس فه أكصل إػ يش

يبؼى أـقد افؽون فه شبب  ؛اا وظؼؾقً ا ومـطؼقً افؽون حادث ظؾؿقً  ,ء حادث فه شبب حلدوثهؾادفم إن ـل يش

ًٓ  ؟افؽون حدوثهل افعؾم بشؽل مبارش يؼدر خيتز شبب  ,حلدوثه ضقب من خالل  ؛ا واحدً ٓ يستطقع ؿو

افؽون ضبط وإحؽام  فؽن دا كجد ذم ؛يوها ؟صػات شبب افؽونـا كستـتج بعض افؽون هل كستطقع إك ةدراش

 ذم يد ةافػؽر ,مافؽون من افعد ةكشل ةوبعدين ؾؽر .وإتؼان يبؼى كؼول إن أـقد هـاك من ضبط وأحؽم وأتؼن
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ه حجم آظؾؿك بحجم افؽون  ةهو ؿؾ مثل هذا افؽون افعظقم افؽبر افعـقد أحد ذاهتا بتخؾقـا كؼول يبؼى 

ا وظظقم جدً  يء ؿومن افعدم يبؼى أـقد شبب افؽون يش افؽون ـل دا كشل ةافؽون وظظؿ ةافؽون وضخام

  .اا وظظقم جدً ـون ضخم جدً  لدا ظشان يـش؛ اجدً 

  :وهعرض بعض افؽتب يأكا هؼوهلا د افؽؾامت افع ,ا وظؾقفا ـتب ومراجعظؾؿقً  ةافعـاوين ثابتؾقه بعض 

  شؿهادا ـتاب [Rare Earth] كعوبروكافد فبقس وارد ود, [Rare Earth – Why Complex 

Life Is Uncommon in the Universe], كشلت بافػعل ظذ إرض  ةإن احلقا :يتـأة افػؽر

ا أكـا متؿقزين وكعؾم يؼقـً ةافغائق ةشلت ظذ ـوـب إرض وظـدكا افـزظك ةواظق ةـائـات حقن وكح

ا ا جدً جدً  ةـبرة ا وظذ درججدً  ةمعؼد ةحـا ـائـات بؼيازيـا  ةحقا ةضقب كشلتـا كشل ,وافؽالم دا ـؾه

ؾقه  ؟حيصلظشان يه اافؽالم دا حمتاج  ة,حضارات تؽـوفوجق ةوؿادرين ظذ صـاظ ,افذـاءو يمن افوظ

 يوينـ)اف ةاحلقا ع هياف -يعـي اكسبقً  ةافبدائق ةاحلقا-خافص  ةافبدائق ةؾقه احلقا :ةظـدكا مستويات من احلقا

وبعدين ؾقه  ,اإـثر تعؼقدً  ةاحلقواكق ةوبعدين ؾقه احلقا ,(شافؾر يمافتـ)اف ةوبعدين ؾقه احلقا, (شافؾر

 مثاًل  ييعـ ؛يها ييعـ ةتؽـوفوجق ة,تؽـوفوجق ةإكساكق ةوؾقه حقا ة,بدائق ةإكساكق ةؾقه حقا ة؛اإلكساكق ةاحلقا

 ,وـؿبقوترات يديد ظشان كؼدر كعؿل ظربقات وـبارء باحلظذ شبقل ادثال حمتاجغ ـوـب مع

ضقب  ,يهاظارف مغ ؾامهغ أكا ظايز أؿول  وحمتاجغ شقؾؽون ظشان كعؿل موبقالت ومقؽرو... ومش

 ةحمتاجغ طروف معقـ ؟ذ ـوـب إرضظ تـشل ةيه ظشان احلقااحمتاجغ  ةافبسقط ةفو هـبدأ بس باحلقا

طروف  ـوـب إرض ٓزم افؽوـب يؽون ذم تتؽون ذم يوظشان افظروف د ,ظذ ـوـب إرض

 ة,رفؾؿج ةتـشل ٓزم ؾقه طروف معقـ يد ةافشؿسق ةوظشان ادجؿوظ ة,افشؿسق ةادجؿوظ ذم ةمعقـ

افعؾامء وجدوا  .حوافقفا وادجرات افع ةما بغ ادجر ةف معقـتـشل ٓزم ؾقه طرو يد ةوظشان ادجر

بقؼوفك  افع ةـتشاؾات احلديثحتى مع آ ؛اا جدً ا جدً وجدوا إن ـوـب إرض ـوـب كادر جدً  :يتأ
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افغافب  أظؼد من ـدا بؽتر وذم ةافؼضق ؛ـواـب صبه إرض ومش ظارف ـام ـوـب صبه إرض 7

 يعـي. مػقش ـالم ةحؾو ةظؾقفا فؽن افسطحق ةاحلقا ةتسؿح بـشل ؿل ظـارصأ ةهذه افؽواـب مش حمؼؼ

 [The Privileged Planet – How Our Place In The Cosmos Is Designed For 

Discovery]:  ظذ إرض  ةاحلقا ةكشل إن :كؼطتغ بقتؽؾم ذم أ,أهم ما يؿؽن ٓزم يتؼرافؽتاب دا من

وبلظداد  ةظذ مستويات ـتر ةا تؽون مضبوضا جدً حمتاج حاجات ـتر جدً  ؛ةأـقد مش صدؾ ةفلمس يد

دا  -ةاحلقا ةإن افؽوـب مش بس مضبوط فـشل-ا ومش بس ـدا وافضبط يؽون دؿقق جدً  ,ةـبر

ن أكسان ظذ إرض يستطقع اإلكسان اإل ةؽن إكسان يـشل ظؾقه ومن خالل كشلمضبوط بحقث إن مم

ان ؿادر ظذ إكه يؽتشف افؽون إن افؼرآن بقؼول إن اإلكس يه ةافػؽر ,-ٓ إفه إٓ اهلل- تشف افؽونيؽ

َْرضِ  ذِم  ِشُروا ُؿْل } :يؼولحوافقه واهلل ظز وجل  افع ْٕ ْقَف  َؾاكُظُروا ا  ,[07:افعـؽبوت] {اخْلَْؾَق  َبَدأَ  ـَ

يه افؽون اا ؿد حوافقـا وافؽواـب وادجرات وهؽذا وبـؼدر كؽتشف ظؾؿقً  وبـؼدر كشوف افـجوم افع

 ة؛احلقا ةـتشاف مش بس كشلآ ةشؿحؾـا بنمؽاكق يه افعا ,ظذ إرض ةاحلقا ةمضبوط ضبط دؿقق فـشل

ظالمات اإلحؽام  ن كرىحـا كؽتشف افؽون ظشاامـا إن  ـتشاف وـلن اإلفه يريدآ ةفؽن ـامن إمؽاكق

ا}افؽون  واإلتؼان ذم مْحَنِ  َخْؾِق  ذِم  َتَرى م   اْرِجعِ  ُؾُطوٍر, ُثم   ِمن َتَرى َهْل  اْفَبرَصَ  َؾاْرِجعِ  َتَػاُوٍت  ِمن افر 

َتْغِ  اْفَبرَصَ  ر   ةهل ترى ؿدرتـا ظذ افرؤي ,ؿدرتـا . [4-3:تبارك] {َحِسرٌ  َوُهوَ  َخاِشلً  اْفَبرَصُ  إَِفْقَك  َيـَؼؾِْب  ـَ

َؾاِق  ذِم  آَياتِـَا َشـُِرهيِمْ } :من اهلل ظز وجل يد ْٔ  ,أؾاق ةؿدرتـا ظذ رؤي[ 53:ؾصؾت] {َأكُػِسِفمْ  َوذِم  ا

ول ـسول أكت ما جواب ـس ؛اظشان ـدا أكا بؼول اإلحلاد جواب ـسول جدً  .افؽتاب دا مبفر مبفر مبفر

ـتشاؾات يه وظذ أشاس هذه آـ ايه وٓ افعؾم وصل فاتشف اـإكك تشوف افعؾم  بذفت أؿل جمفود ذم

 وؾوىض. ةوائقٓ ظشإ دا يؽون كتاج إفه أحؽم وضبط وأتؼن وتؼول يبؼى ؾعاًل 

 [Why The Universe Is The Way It Is] اجات افذ هو بقتـاؿش من ضؿن احلهقوروس:  لـ

ظؾؿك بحجم افؽون خمؾقاك تصدق إن  ةؿؾ" :يهاصوف دا هو بقؼوفك  ,؟ـدا يؾقفا فقه افؽون ـبر أو
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افؽون مش خمؾوق ظشاكك دا موجود ؿبل مـك وهقػضل موجود بعد مـك إػ  ,افؽون خمؾوق ظشاكك

ٓ  ادستؼبل إػ ما افعؾامء بقؼول إن افؽون هقػضل ذم مغ من !,يه اهلبل داا !!؟ةٓ هناي إػ ما ,"ةٓ هناي ما

هقؽون  ةافبداي ذم ٓ يشءما ـان  يا زشقزول متامً  يموت افؽون حتؿ ي,موت افؽون ـؾه حتؿ ة؟!هناي

 يأكت يعـ ؾبافتايل ؛مـفم شتقػن هوــز كػسه ادؾحد :وافؽالم دا ؿافه ـبار افعؾامء ةافـفاي ذم ٓ يشء

ًٓ أا افعؾامء بقؼدروا هـضقب  .ت ؾاهما وظايز حتسس افـاس إن أكجدً  ةضعقػ ةؿقتصوراتك افعؾ  يؼوفوا و

ظشان  ؛...حاجات ـتر تػاصقلبال. ةوفه ظالؿ Visibilityالـ ء بقساظد ذمهل حجم افؽون دا ٓيش

كدا ظذ إرض وظشان كؼدر كؽتشف افؽون ـان ٓزم افؽون يؽون ـبر ـدا وؿديم  تـشل ةاحلقا

(Why such an old universe? )ـدا مؽـش  ه فقه هو ؿديمآ ة,شـ مؾقار 73.7ـافؽون ؿبل مـك ب

ظبث دا  أن دا مش ةافؼضق ؛مش ظبث ؟وفقه هو ـبر ؟ فقه هو ؿديممثاًل  ةآٓف شـ 6يـػع ـون من 

 ةؽائـات تـشل ظذ إرض تؽون ؿادرومن أجل إن اف ,ظذ إرض ةاحلقا ةإحؽام وإتؼان من أجل كشل

حؽام وضبط ؾقدرـوا إن يبؼى أـقد افؽون إتؼان وإ ظن ـوـبفم ؾروا ذم ةـتشاف إصقاء اخلارجاظذ 

 يود يحـا كقجاوق ظؾشاكا ـلن افؽون مضبوط ظشان ٕن افؽون ـلكه خمؾ ؛احـا مش موجودين هـا ظبثً ا

 لـ اـلن  ييعـ ؟يها يدا ظؾم يعـ Anthropic Cosmological Principleالـشؿفا  ا ةحاج

Cosmos  الـ ظؾشانAnthropic = وجودك  فو هـا بقؼول افؽون شبب ذم, ؾإلكسانا افؽون من أجل

هل وجودكا ظذ  ؛بعدين كبؼى كتـاؿش ؾقفا يد ةافسببق ةافعالؿ ,وجود افؽون سبب ذمافكت أمش 

ـؾفا إن  ةفؽن افػؽر ة؛ممؽن دا يؽون ـالم ـبر صوي عـيي -ربغض افـظ- ةحتؿق ةشببق ةإرض ظالؿ

مش  يفؽن د ,ؽون افؽون ـان موجود ؿبؾـآزم يحـا كؽون موجودين ظذ إرض آزم ظشان 

طط إن اإلكسان خُم  ةيبؼى دا بقدل ظذ ؽائق يحـا كقجاافؽون مضبوط ظؾشان  ,ةشببق ةظالؿ ةبافرضور

  .مضبوط من أجل طفوره ةٕن افؽون من افبداي ؛فوجوده من ؿبل وجوده

 [ الـAnthropic Cosmological Principle].  
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 ةإمهق ةؽاي ذم ـتاب تاين وؾقه [Fitness Of The Cosmos For Life=]ة.افؽون مضبوط فؾحقا  

 افـ  هو افع وؾقه ظـوان تاين[Fine Tuning Of The Universe]=افؽون مضبوط ضبط دؿقق . 

  شؿه ا ـتاب تاينوؾقه[The Anthropic Principle – Man As The Focal Point Of 

Nature=]كسانظشان كوصل فإل ةافـفاي إن افؽون مضبوط ذم.  

 ذم-مستوى ي وضبط افؽون دا ظذ أ ,ضبط افؽونفو افعؾم ؿدر من خالل حدوث افؽون و ةافـفاي ضقب ذم

ظذ  تـشلظشان  ةاحلقا ييعـ ؟ظذ إرض ةاحلقا ةاإلكسان وكشل ةيه افؽون مضبوط من أجل كشلا ييعـ -افرسيع

 يد ,ظذ حد شؽغ(= Balanced on a knife edge) ا تتحؼقا جدً جدً  ةإرض ٓزم ؾقه حاجات ـتر

 ةكشل ةا ٓزم تتحؼق من بدايجدً  ةحاجات ـتر .يديـٓ  يدرأٓ  بول ديػقز يظبارات ؿاهلا كاس ٓ ديـغ ز

 ةورسظ ةمغـاضقسقووافؽفر ةافضعقػ ةوافـووي ةافؼوي ةوافـووي ةاجلاذبق ةؿقؿ يز ةإوفق ةافؼقم افػقزيائق ,افؽون

وٓ  ةشواء ؾقه حقا- ـون أصاًل  ظشان يـشل ةٓزم تؽون مضبوض ةافػقزيائق ةوؽرها من افؼقم إوفق دد افؽونمت

ظالؿتفا و ةادجر ةمن كاحق ي؛ضبط ظذ مستوى ؾؾؽ ٓزم ظذ ـوـب معغ ةظشان يـشل حقاوضقب  -ما ؾقه

من  ة,افشؿسق ةخصائص ادجؿوظ ةمن كاحق ة,ادجر ذم ةافشؿسق ةمؽان ادجؿوظ ةمن كاحق ,بادجرات إخرى

 ذمـل دا ظشان ايه  ,افؽوـب ذم ةوخصائص داخؾق ةافشؿسق ةادجؿوظ خصائص هذا افؽوـب ذم ةكاحق

 ةمن كػسه إكه ممقز وظـده افـزظ ةم يـشل اإلكسان وهو يشعر بافرضورث ,؟ ظشان إكسان يـشل ظذ إرضةافـفاي

حـا كعرف إن اافعؾم بقساظدكا إن  ؟يهاحـا كعرف اافعؾم بقساظدكا إن  , بقسلل فقه فقه فقه فقهأكه داياًم  ة؛افغائق

أوجد افؽون  ةون إفه ممؽن يؽون ـائن ظـده إرادهذا افسبب ممؽن يؽ ,افؽون حادث ؾلـقد ؾقه شبب حلدوثه

 (,Cosmos is fine tuned for lifeالـ)ن إ :افعؾم بقؼول ,وأحؽؿه وأتؼـه وضبطه من أجل كشلة اإلكسان

 افعؾم بقتؽؾم ظن (,Anthropic Cosmological Principle)الـ شؿفا ا ةإن ؾقه حاج :افعؾم بقؼول

(The fitness of the cosmos for life) افعؾم بقتؽؾم ظن (Rare earth,) قتؽؾم ظن ب(The 
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privileged planet,)  كؼدر كؽتشف  وظشان ؛كطباع إن مش بس افؽون مضبوط ظشان كـشلاـل دا بقعطقـا

 ؟ـل دا فقه, ظذ ؾفم افؽون ةوظـدكا افؼدر ـتشافظذ آ ةحـا ظـدكا افؼدراوإن  ,مضبوطؾعاًل إن افؽون 

هـا ظذ ـوـب  أـون موجود ينأكا مؼصود إ ,إن افؽالم دا ـؾه مش ظبث يؿو يبؼى ؾقه صعور داخع انظش

ما  يز (The design is overwhelming) يافضبط وافتصؿقم يعـ ة,مش صدؾ يإرض دا مش ظبث د

ا جدً  ةافؽون ـثر مظاهر افتصؿقم ذمأو افع هو  (Presence of the design, )يدرأبقؼول بول ديػقز افال 

رض دا مش أمر إ ـوـبإن وجود اإلكسان ظذ  ةحـا كوصل فػؽراافعؾم بقساظدكا إن  ؾقبؼى بافتايل ةفؾغاي

ًٓ  ؟فؽن داذا كحن هـا ,دا أمر افؽون مضبوط من أجؾه يظبث داذا ٓ  ,ا مػقش واحدً افعؾم ٓ يستطقع أن جيقب ؿو

 يستطقع أن جيقب طاهر افعؾم إن افعؾم ٓ ؟ضقب إػ أين كذهب بعد ادوت ,ٓ افعؾم ٓ يستطقع أن جيقب ؟كعؾم

حاول اإلكسان فك مفام ٕن ما بعد ادوت ؽقب ؾؾذ ؛-ةدا افظاهر من احلقا-ل إػ ظدم وحـا ــا ظدم وشـما

ضبط افؽون من أجل وجوده  فن يستطقع ٓزم افعإكه يعرف داذا كحن هـا فن يستطقع  ةمن ؿو بؽل ما أويت

  .عؾم اإلكسان داذا أوجدهيُ 

 ؟ وإػ أين كذهب ؟أمهفا داذا كحن هـا يه ظذ أشئؾته افع ةخسع افدين من أجل اإلجابااإلكسان 

بقواؾق  ؾقه مـفا افع ة:ا وخمتؾػجدً  ةوإجابات إديان ـثر يؼدر جياوب ظذ دا عإن افدين هو افوحقد اف :افواؿع

وهـػضل  بقؼول إن ما بعد ادوت تـاشخ أرواح وؾقه مـفا افع ,ؾقه أديان بتؼول إن ما بعد ادوت ؾـاء ,اإلحلاد

 شـعقش ةتاكق ةحقا ذم -يحـا ظشـاها افوؿتا افع ةظذ حسب احلقا-ورابع وخامس وشادس وثافث  كعقش تاين

بتؼول  ةإديان افساموي ة.افبوذي ذم ةوموجود ةاهلـدوشق ذم ةتـاشخ إرواح موجود ,وثافث ورابع وخامس تاين

بتؼول  ةأديان مرص افؼديؿ ,وكار ةبتؼول إن ؾقه بعد ادوت جـ ةافزرادصتق ,وكار ةإن ؾقه بعد ادوت حساب وجـ

 ةؿؾـا ؿبل ـدا ما بتؼول بحساب وجـما  يافعظؿى من إديان ز ةافغافبق ,وكار ةإن ؾقه بعد ادوت حساب وجـ

  .تـاشخ يا إما إػ ؾـاء أو إػ ؛وكار
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أديان  ,مش ـل إديان- ةوهدف وؽاي ةكسان ؿقؿفإل ي بقعطخسع إديان ظشان افدين ؾعاًل اإن اإلكسان  ةؾؽر

 يز- ةافؽبر ةحلاد وهم ٕكه مفرب من ادسئوفقٕن أكا ممؽن أؿول إن اإل ؛دا مش معـاه إن إديان وهم -ةمعقـ

افدكقا  ما كعقش ذم يحـا زاإن  ة؛افثؼقؾ ةاإلجابه اإلحلاد بقفرب من هذ ,ةافدين أثؼل إجاب ةجابإإن  -ما ؿؾت

  .حـا ـؾـا إػ ؾـاءإن  ةمش ؾارؿبشؽل ظام  ةافـفاي ـويسغ أو وحشغ ذم

 إن افعؾم بقوصؾـا :فؿة جًدام ذم دي أكا ظايز أوصؾفا افع ةافػؽرفؽن  ؛هذا افػقديو افؼدر ذم اهبذ يأكا هؽتػ

يدرك أن وجوده  تساظد اإلكسان إكه ةوهل ؾقه دٓٓت ظؾؿق ؟حـا كعرف ـقف جاء افؽون فؾوجوداؾؼط إن 

فؽن افؽون مضبوط وحمؽم ومتؼن من أجل طفور اإلكسان ظذ إرض  ؛يوٓ ظشوائ يظذ إرض مش ظبث

أشلل داذا أكا  يأكا من حؼ يبؼى هآ ؾعاًل  ـلكه خمطط فه من ؿبل يبؼى بافتايلبؿعـى إن طفور اإلكسان ظذ إرض 

 اش ؾاضلمبؼ ةؽائق ةكزظ يخمطط فه من ؿبل وأكا ظـد يوإن وجود ةمش صدؾ يا إن وجودافظاهر ظؾؿقً  ؟هـا

  ة.ؽر إن أكا أكتظر اإلجاب

صافح دظائؽم وافسالم  من ٓ تـسوين ة.افؼـا صسك ذماو ظجبؽم ٓيك وصر وفو مش مشسك فو ـان افػقدي

 .رـاتهاهلل وب ةظؾقؽم ورمح

 احرص ظذ ُمتابعة ـل جديد من ؿـاة افدظوة اإلشالمقة

 https://goo.gl/9Zhhpt اضغط ظذ هذا افرابط  Subscribeفالصساك ذم افؼـاة

  gKbDhttps://goo.gl/oUليوتيوب:  لمشاهدة المقطع على ا

 Share ومشارـة Like وإذا حاز افػقديو ظذ إظجابك ؿم بعؿل إظجاب

 وٓ تـس آضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة

==================== 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9Zhhpt&h=ATMtJvuOUk_YCqSlWt5T_4_Le7l45YjJkTTofoKYRDgww-yFcsOE1KZ6TBhXYnfb13LBFx9b4l5UoCqUxfzyUmTUryRMGkF9ynohqlSeaD3Hj3s-6m3gZynMVvmx5ShBIAGEQeK7smwgsxgwh7DH10rTMCc&enc=AZNvWUDRHRSPVOqAP26QxKuxpmrx6DYZS_OobU_e5M1qYvLMhe6Io7tA8qJfjS0Yz87QuuYxVgdkygve9pxcQS8L-wbzY6290bhJfOuCHhgNDFQlJEPSRgUjTtu89Eq1x_q3kmO3TntSv5vwFC7xtEIifRomLsaI7bKhkhPtW6-DX5H6ggIGcnP-g_t5VkT6j6aW77-aNTZH6iodUNAMUJGr&s=1
https://goo.gl/oUgKbD
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